De främsta anledningarna till att Malta kan vara årets resmål
Sola, bada och leva livet. Maltas sköna värme välkomnar en, och det är svårt att inte älska
denna resedestination. Vakna upp till en fantastisk frukost och bestäm sedan om det är en dag
att slöa på stranden eller en dag full av härliga aktiviteter. Malta är ett riktigt bra resmål för
livsnjutaren.
Artikeln är i samarbete med casinoutanlicens

Malta
Mat utöver det vanliga
På Malta hittar man en massa intressant mat. Maten brukar vara ganska hälsosam generellt, men den är
billig och serveras i mängder så försöker man äta nyttigt så får man kanske försöka avstå från några
måltider. Malta älskar kötträtter, och mycket av det som erbjuds baseras på fisk, men även nötkött och
fläsk är vanligt.
Bland det bäst man kan uppleva i matväg på Malta är – tro det eller ej – det färska brödet. Det går enkelt
att besöka en närbutik för helt nybakat, fantastiskt maltesiskt bröd, ofta bakat med surdeg. Det är något
utöver det vanliga, och bör alltid förtäras direkt efter inköp.
Utöver det så finns det många lokala rätter att upptäcka. Malta älskar sina bakverk, ricottaost och
lampuki-fisk. Dessa ingredienser är därför vanliga i många av de traditionella maltesiska maträtterna. Till
detta bör man givetvis testa den lokala ölen – Ċisk. En lättdrucken lager, uppfriskande på en varm dag.
Föredrar man alkoholfritt så finns läskedrycken Kinnie, som är mer åt det bittra hållet.

Nattliv som passar de ﬂesta
Nattlivet på Malta erbjuder något för de flesta. Reser man utan barn så finns det mycket att göra, med
allt från vinbarer till konserter eller casinon. Malta är särskilt känt för sin casinolicens på nätet och även
svenskar kan spela på dessa casinon, något som går att läsa mer om och diskutera på den här sidan. Där
finns det massor av information för casinospelare som är intresserade av att veta mer angående bl.a den
svenska och maltesiska spellicensen.
Utöver casinon så finns det givetvis flertalet populära nattklubbar, och malteserna vet verkligen hur man
festar. För partyälskaren rekommenderas Paceville, det vildaste distriktet i St. Julians som har de bästa
nattklubbarna med grymma DJ:s. Vill man ha ett lugnare och mer stillsamt nattliv rekommenderas
huvudstaden Valletta.
Festperioden på Malta är mellan juni och september, så beroende på ens preferenser är det månaderna
man bör hålla utkik efter eller undvika.
Vackra stränder och roliga aktiviteter
Malta har en rad olika strandtyper, så vare sig man gillar stenigt, sandigt, eller laguner så finns det något
som passar de flesta. Här kan man antingen bara ta det lugnt och sola sig, eller delta i de många
aktiviteter som erbjuds. Bland annat finns det mysiga strandpromenader, vindsurfing och snorkling. För
de lite mer vågade personligheterna så kan man även testa på vattenskoter, vattenskidor och
skärmflygning.
Hur roligt eller lugnt man än väljer att ha det, så är det viktigt att skydda sig. Och då pratar vi solskydd.
Solen på Malta är starkare än vad man oftast är van vid, och glömmer man att smörja in sig med en vettig
solkräm så kommer man bli rödare än en kräfta. För just det här resmålet rekommenderas
solskyddsfaktor 50, men det beror också på hur länge man tänkt stanna i solen.

